
CAIET DE SARCINI

1 . INTRODUCERE

Denumirea contractului: Catalog electronic - Liceul Tehnologic Odobesti

Cod CPV: 48517000-5 – Pachete software IT (Rev.2)

2. VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR

28.000,00 lei (exclusiv TVA)

3. CONDIŢII OBLIGATORII

Operatorul  economic  are  obligatia  de  a  face  dovada  ca  are  dreptul  legal  de  a  executa

contractul care face obiectul prezentului caiet de sarcini. Se va prezenta Certificatul Constatator emis

de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa obiectul de

activitate, respectiv codul CAEN 6201 – Activitati de realizare a software-ului la comanda (Rev.2).

4.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizarea catalogului electronic va include si tablele pentru un numar de 28 de profesori,

inclusiv realizarea unei retele wireless in unitatea de invatamant. Catalogul va trebui sa transmita

situatia scolara a elevului in timp real, respectiv situatia anuala/semenstriala, situatie pe care parintii

o vor accesa la o adresa de internet special creata in acest sens. De asemenea, software-ul va trebui

sa transmita un mesaj text pe telefonul mobil al parintelui cu nota sau absenta obtinuta de catre

elev.

Operatorul economic care va furniza pachetul software are obligatia de a furniza produsele in

termen de 10 zile de la data semnarii contractului, precum si de a oferi mentenanta software-ului pe

perioada de 1 an de la data instalarii acestuia, respectiv de a asigura suport atat pe perioada anului

scolar 2017-2018, cat si pe perioada anului scolar 2018-2019.

5.  CONDIŢII TEHNICE MINIME

Tabletele furnizate vor avea cel putin urmatoarele caracteristici minime:

 tip procesor: quad-core

 capacitate de stocare: minim 16 GB

 garantia tabletelor: minim 2 ani



6. CONDIŢII DE PREŢ

Preţul  contractului va fi  exprimat în lei,  fără TVA. Pe perioada de derulare a contractului,

preţul nu se va actualiza.

7. CONDIŢII DE ÎNCEPERE ŞI EXECUŢIE A CONTRACTULUI

Executarea contractului va începe dupa semnarea contractului de furnizare.

8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

a) Oferta tehnică – se prezintă pe scurt soluţia tehnică abordată 

b) Oferta financiara –  se va completa Formularul 1 cu prețul in lei, fără TVA, oferta prezentată fiind

valabilă pe o perioada de 60 zile de la termenul limită de primire a ofertei.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

Va fi considerată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut.


